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A megjelenteket Baka György köszöntötte, elmondta, hogy a Szekszárdi Klímakörnek a 
következő 3-5 évben nagyon sok célja lehet, de a legfontosabb cél az, hogy minél több 
szekszárdi fiatal és felnőtt legyen azzal tisztában, hogy minden cselekedetének valamilyen 
módon hatása van a környezetére, a klímavédelemre. És ez egyrészt felelősséget, másrészt 
feladatot is jelent mindenki számára! 

A kérdés az, hogy ez a munkacsoport a Szekszárdi Klímakörön belül hogyan tud hozzájárulni 
a szekszárdiak klímatudatosságának növeléséhez? 

Mi szerepeljen a városi klímastratégia környezeti nevelési részében, ami kapcsolódik a már 
elindult tevékenységekhez (pl. iskolai környezeti nevelési programokhoz), esetleg azokat 
kritikusan értékeli, de mindenekelőtt megvalósítható legyen a következő 3-5 évben? 

A különböző együttműködésekben rejlő lehetőségek kihasználása, pl. intenzívebb kapcsolat a 
Magyar Környezeti Nevelők Egyesületével. 

Hogyan tudunk hatni a diákokra, felnőttekre? 

Az egyes akciók során kikre kellene elsősorban fókuszálni, pl. a diákokra, és rajtuk keresztül 
a szülőkre? 

Hogyan tehetjük érzékenyebbé az embereket a klímaváltozásra? 

Kövári László az Önkormányzat részéről köszöntötte a megbeszélésen résztvevőket. 

Szintainé Dobrádi Júlia az ÁNTSZ képviseletében tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy 
1992-től rendelkezésre állnak a pollenjelentések, bár az utóbbi 2 évben már Szekszárdon 



senki sem hozza nyilvánosságra, pedig az allergiások a jelentések alapján felkészülhetnének a 
következő hetekre. (A Szekszárdi Klímakör tervezi honlapján az adatok közzétételét.) 

Javasolta, hogy a város fatelepítései során legyen kiemelt szempont a nem allergizáló fafajok 
telepítése. Az energiatakarékossági szempontból egyébként pozitívan értékelhető hőszigetelt 
nyílászáró beruházásokkal (műanyag nyílászárók) kapcsolatban elmondta, hogy a lakások a 
hermetikus lezárással befüllednek, bepenészesednek, és sok esetben lehet, hogy a 
megtakarított energia árát a penészgomba-allergia kezelésére fogják költeni. (Tehát fontos a 
megfelelő szellőzés beépítése is.) 

Bosnyák Péter javasolta, hogy az együttműködő üzletek kirakataiba a klímaváltozásra 
felhívó „installációkat” (képi, grafikai, egyéb megjelenítéseket) lehetne kihelyezni. Például, 
milyen lesz a Prométheusz Park sivatagként vagy hogy fog kinézni a központ két méteres 
hótakaróval… 

Felvetette, hogy főiskolás, egyetemista informatikusokkal közösen környezetvédelmi-
természetvédelmi szemléletet erősítő mobiltelefon csengőhangot kellene fejleszteni, amit egy 
meghatározott honlapról le lehet tölteni. 

Majnay Gábor elmondta, hogy az iskolák rendelkeznek környezeti nevelési programmal, 
azokat is figyelembe kellene venni a klímastratégia kialakításánál. Ezek összegyűjtését 
vállalja. Először ezeket kellene megnézni, hiszen az elmélet így végül is rendelkezésre áll. 

Dr. Horváthné Papp Ibolya szerint a környezeti nevelési programokban foglaltaknak csak 
nagyon kis része valósult meg a középiskolákban, és ez alapvetően személyfüggő (értsd: 
tanárfüggő).  

Botos Ilona megítélése szerint az általános iskolákban jobban működnek a környezeti 
nevelési programok, ez a korosztály még könnyebben motiválható. 

Az előbbi véleményhez csatlakozva Kővári László kiemelte, hogy a diákokon keresztül is 
lehet a szülőket nevelni. 

Nagy László megemlítette, hogy a középiskolás korosztályhoz teljesen más módon kell 
eljuttatni a klímatudatossággal kapcsolatos üzeneteket. Fiatal felnőttként nagyon kritikusan 
szemlélik a környezetüket. 

Szűcs Jánosné a környezetünk megóvása, gondozása érdekében a lakosok fokozottabb 
bevonására hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint a klímakörnek olyan önkéntes 
„parkőrök” hálózatát kellene létrehoznia, akik a zöldfelületeket, a fás területeket rendszeresen 
ellenőrzik, és egyrészt felhívják az ott tartózkodók figyelmét a „helyes magatartásra”, 
másrészt kirívó szabálytalanság esetén felveszik a kapcsolatot az intézkedésre jogosult 
szervezettel. Elmondta, hogy sok lehetőség rejlik a diákok nyári szünetben történő környezeti 



nevelésére, klímatudatosságuk erősítésére, akár a napközis ellátáson belül, akár napközis 
táborok szervezésén keresztül. 

Javasolta, hogy indítsunk programot a környezetünkben levő fák ápolására, fenntartására, 
emberek, családok fogadjanak egy-egy fát „örökbe”. 

Horváth Erika elmondta, hogy a Kadarka utcai óvoda 2004-ben nyerte el a Zöld óvoda címet, 
tapasztalataikat szívesen megosztanák más óvodákkal is. 

Gaál Zsófi a klímakoordinátor Zöldtárs Alapítvány részéről arra kérte a megjelenteket (és 
ezen a tájékoztatón keresztül azokat is, akik valamilyen okból erre a megbeszélésre nem 
tudtak eljönni), hogy a munkacsoporti megbeszélésen felmerült és időközben még 
továbbgondolt, illetve a témához kapcsolódó gondolataikat egy 10-20 soros e-mailben egy 
héten belül küldjék el a Szekszárdi klímakör e-mail címére. (Nem kell fogalmazást írni, 
gondolatjeles tört mondatokat, minél több ötleteteket várunk…) 
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